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 و در این مدت رسالههای، سال میگذرد20  از اولین گزارش کار پژوهشی در زمینه حسگر گاز در ایران نزدیک به:چکيده
 نهتنها هنوز از تولید صنعتی این افزارههای مهم و پرکاربرد خبری، لیكن.ارزشمندی در این خصوص از دانشگاههای کشور صادر شده است
 انواع پرکاربرد حسگرهای گاز، در این مقاله. احساس میشود که گزارشهای اخیر بعضاً حتی از صنعت مربوطه دورتر شدهاند،نیست
 نیازهای حال و آیندهی بازار به انواع حسگرهای گاز بیان و عدم اغنای این نیازها با.موجود در بازار اجماالً معرفی شده مقایسه میشوند
 در ادامه نشان داده. بعضی از زمینههای نیازمند پژوهش مشخص میشود، و بدین ترتیب،تواناییهای حسگرهای گاز موجود بحث میگردد
 دانش فنی و امكانات.میشود که فنآوری ساخت بسیاری از انواع حسگر های گاز در داخل کشور برای شروع تولید صنعتی حاضر است
.صنعتی میسر و آغاز کار چندان سخت نیست؛ نگارنده دشواری اصلی را در مدیریت بازار میبیند
. تولید در ایران، نیاز بازار، کاربردها، تولید صنعتی، حسگر گاز، شامه مصنوعی:کليد واژه ها

Gas Sensors: Fundamentals, Applications, and Scope
Faramarz Hossein-Babaei
Abstract: Almost two decades after the publication of the first Iranian research report on gas
sensors, no such device is commercially fabricated inside the country. Valuable experimental and
theoretical articles and theses have been produced in Iranian universities and research organizations
during this period, but recent literature does not seem to set or cater to any specific industrial goal.
In this paper, the commercially available gas sensors are introduced, their prominent quality factors
described, and their present-day domestic and industrial applications specified. The intricate
combinations of quality factors demanded by future applications are discussed, demonstrating that
the available sensors are far from satisfactory for even today’s requirements. It is established that,
owing to the continuous research carried out on the subject, the fabrication technologies and
knowhow related to major gas sensor types are within the national capacity; the main barrier is
connected to the internal market management.
Keywords: Artificial olfaction, Gas sensor, Applications, Industrial fabrication, Market
demand, Local concerns.
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کیلوگرم وارد بازار شد .در سالهای بعد ،نمونههای توسعه یافته این

 -1مقدمه
از دیرباز ،اجداد ما در محیطهای حاوی مواد خطرناک و سمی کار و

سامانه حسگری با نام تجاری " "J-W Snifferبا وزن و ابعاد کمتر در

زندگی کردهاند ،و نگرانی از آلودگیهای محیطی ،به صور گوناگون،

بازار جهانی تثبیت شد .این حسگر گاز اولین حسگر از دسته حسگرهای

دیرینهای چندین هزار ساله دارد .آتش مصرف کننده اکسیژن هوا و

گاز مبتنی بر دماسنجی میباشد [ .]9-6این نوع حسگرها که با تكنولوژی

منبعی برای تولید گاز مونوکسیدکربن است ،و در محیطی با تهویه

روز ( )2014مینیاتوری شدهاند میتوانند دمای باال و شرایط سخت اگزوز

نامناسب (غارها) احتماالً باعث مرگ انسانهای اولیه میشده است .لیكن،

اتومبیل را تحمل کنند و هنوز هم در صنایع مختلف مورد استفاده هستند.

اولین تالشهای ثبت شده برای آشكارسازی و شناسایی گاز ،به نیاز مبرم

اندیشة استفاده از نیمههادیها بهعنوان حسگرهای گاز به سال 1953
2
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در این خصوص در معادن زغال سنگ مرتبط است .در این معادن ،منابع

برمیگردد؛ براتین و باردین در آزمایشگاه بِل به هنگام کار بر روی

قابل مالحظهای از گازهای قابل احتراق و سمی با کاوش معدن آزاد می-

ژرمانیوم ،حساسیت ویژگیهای الكترونیكی آن را به تغییر ترکیب اتمسفر

شود" .چراغهای شعله باز" اولین وسیله تشخیص گازی است که در این

اطراف آن مشاهده و گزارش کردند .در ادامه این کار ،محققین دیگری

معادن مورد استفاده قرار گرفت .کاهش اکسیژن در محیط معدن منجر به

به بررسی نقش اتمسفر گازی بر هدایت الكتریكی دیگر نیمههادیها

فروکش کردن شعله و یا خاموشی آن شده به عنوان عامل هشدار دهنده
مورد استفاده قرار میگرفت .این وسیله هر از گاهی خود باعث بروز

پرداختند و حدود ده سال بعد سیاما حساسیت "نیمههادیهای اکسید
5

فلزی" را به برخی از گازها گزارش نمود .در همان سال ،تاگوشی
6
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انفجارهای ناخواسته بر اثر افزایش بیش از حد گازهای قابل احتراق می-

اختراع حسگرهای گاز بر اساس اکسید قلع را به ثبت رسانید .عملكرد

گردید و ایمن نبود .این امر منجر به پیدایش نسل دیگری از این چراغها

حسگر تاگوشی ،از طریق بهکار گرفتن روشهایی چون اضافه کردن

در سال  1815شد .در چراغ جدید ،شعله درون یک غالف شیشهای

ذرات فلزهای نجیب به اکسید قلع ،به سرعت بهبود یافت و در سال

مدرج و یک سیستم خروج گاز محبوس بود .با درجهبندی غالف شیشه-

 ،1968شرکت فیگارو ،توسط شخص تاگوشی در ژاپن بنیانگذاری شد.

ای ،مقیاسی برای اندازهگیری ارتفاع شعله و تعیین فشار جزئی اکسیژن در

این شرکت در همان سال تولید انبوه این حسگرها را آغاز نمود .این

محیط حاصل میشد .این ابزار در واقع مقدار اکسیژن محیط را با تقریب

محصول سریعاً برای جلوگیری از سوانح احتمالی مربوط به نشت گاز در

قرائت مینمود و ایمنی در معادن زغالسنگ را بهبود بخشید ،اما هنوز

خانههای ژاپنیها مورد استفاده قرار گرفت .تجارب حاصل ،خیلی زود،

تشخیص خطر در اتمسفر معدن با اشتباههای کشندهای همراه بود [.]1

این نوع حسگر گاز را به عنوان یک ابزار ایمن برای شناسایی نشتی گاز

در اوایل قرن بیستم ،روشهای متفاوتی از آشكارسازی گاز مورد

در بازار جهانی تثبیت کرد ،و اقبال بازار عاملی شد برای بررسی هر چه

توجه قرار گرفته در معادن زغال سنگ به کار گرفته شدند .از جمله این

بیشتر عملكرد حسگرهای اکسید فلزی .این دسته از حسگرها هم اکنون

روشها ،استفاده از پرندگانی چون قناری در قفس بود .وجود گازهای

( )2014نیز به خاطر ارزانی و مزایای دیگر از حسگرهای گاز پر مصرف

سمی ،قبل از اینکه صدمهای به انسان بزند ،میل به حرکت و آواز پرنده

در جهان میباشد [.]12-10

را کاهش داده در نهایت باعث مرگ پرنده میشد .مشاهده رفتارهای غیر
عادی حیوان ،به عنوان سیگنال هشدار دهندهای برای خروج اضطراری
کارگران از معدن تلقی میشد [.]5-2
دهه  1920شاهد پیشرفتهای مهمی در زمینه تشخیص گاز بود:
دکتر تسوجی 1در سال  1925روشی نوری را برای آشكارسازی گازها
ارائه کرد .در این روش ،از تغییر ضریب شكست هوا به دلیل حضور گاز

حسگرهای اکسید فلزی بر اساس تغییر مقاومت الكتریكی نیمه-
هادیهای اکسیدی در حضور گازهای سمی و آتشزا ،یا بطور کلی
گازهای احیا کننده ،کار میکنند و به دسته بزرگتر "حسگرهای مقاومتی
گاز" 8نیز تعلق دارند .حساسیت به گاز این حسگرها به روشهای
متعددی ،چون آالیش حجمی 9اکسید فلز مورد استفاده یا آرایش
سطحی 10آن با انواع مواد کاتالیزوری ،قابل افزایش است .در حال حاضر،

هدف استفاده میگردد که باعث جابهجایی خطوط تداخل شعاع نور با

دسته حسگرهای مقاومتی شامل ادواتی ساخته شده بر اساس مواد غیر

شعاع مرجع میشود .تعداد خطوط جابهجا شده ارتباط مستقیمی با تراکم

اکسیدی نیز میشود .علیالخصوص اخیراً نیمههادیها و هادیهای آلی

گاز هدف دارد .در سال  ،1927دکتر جانسون روش متفاوتی را برمبنای

از این نظر مورد مطالعه بودهاند .حسگرهای مقاومتی گاز ساخته شده از

اثر کاتالیزوری پالتین بنا نهاد .در این روش ،گاز سمی حاضر در هوا به

مواد آلی در دمای اتاق کار کرده اکثراً در مقایسه با انواع اکسید فلزی از

دلیل اثر کاتالیزوری پالتین سوخته باعث گرمتر شدن سیم پالتین و تغییر
مقاومت الكتریكی آن میگردد .اندازهگیری این تغییر مقاومت توسط
یک پل اندازهگیری مقاومت صورت گرفته حضور گاز مشخص میشود.
حوالی  ،1930نمونههای صنعتی از این حسگر با وزن تقریبی 5.5

Jiro Tsuji
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حساسیت باالیی برخوردارند .مقاالت مروری متعددی در زمینه حسگر-

صنعت اتومبیل سازی مورد استفاده قرار گرفتند .هماکنون نیز ،به دلیل

های مقاومتی گاز در دسترس است که قرائت آنها توصیه میگردد [-13

اقبال صنایع اتومبیل سازی ،انواع حسگرهای گاز الكتروشیمیایی جزو

.]18

پرمصرفترین حسگرها میباشند .این حسگرها ،برای بهینهسازی اختالط
در چند سال اخیر ،در زمینه حسگرهای اکسید فلزی ،باب دیگری

با عنوان حسگرهای گاز فوقالعاده حساس 1نیز باز شده است .پژوهشگران

مصرف سوخت و هوا و کاهش آالودگیهای خروجی از اگزوز استفاده
میشوند [.]30-27

متعددی این حساسیت فوقالعاده باال را به ویژگیهای شیمیایی-مقاومتی

ارائه و توسعه ترانزیستورهای اثر میدانی-شیمیایی 8نیز در دهه 1970

ذرات نانومتری اکسیدهای مورد استفاده نسبت دادهاند [ .]20،19اخیراً،

صورت گرفت و ساختارهای متفاوتی از این نوع حسگرهای گاز مورد

نگارنده ،طی یک کار نظری-آزمایشگاهی ،نشان داده است که این

توجه محققان قرار گرفت [ .]31این دسته ،به علت دشواریهای فنی غیر

دسته اساساً خارج از دسته حسگرهای مقاومتی قرار میگیرند و ساز و کار

قابل حل ،مورد اقبال بازار صنعتی قرار نگرفت .در حال حاضر مصرف

حسگری متفاوتی دارند [.]21

آنها محدود به کاربردهای کم قیمت گردیده است.

دسته دیگری از حسگرهای گاز مبتنی بر نیمههادیها ،خصوصاً نیمه-

بهجز چند دسته فوقالذکر ،انواع متعدد دیگری از حسگرهای گاز

هادیهای اکسید فلزی ،حسگرهای نوع "دیود شاتكی" 2است .کارکرد

مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و بعضاً مورد استفاده محدود قرار

اولین حسگر گاز دیودی در سال  1979توسط ایتو  3بر اساس اتصال

گرفته اند ،لیكن در این متن ،هدف مرور ادبیات مربوط به حسگرهای گاز

اکسید روی با فلز پاالدیوم عمالً نمایش داده شد [ .]22این دسته بر اساس

استفاده شده در صنعت است .درخصوص سایر انواع ،خواننده عالقهمند

تغییر ارتفاع سد پتانسیل موجود در فصل مشترک اتصال فلز-نیمههادی به

را به مقاالت مروری دیگر ارجاع میدهیم [ .]36-32این متن ،پرکاربرد-

دلیل جضور گاز عمل میکنند .سد شاتكی تقریبا متناسب با تراکم گاز

ترین حسگرهای گاز محیطی ،یعنی رطوبتسنجها را نیز پوشش نمیدهد.

هدف تغییر می کند ،و در بایاس ثابت ،جریان دیود به صورت نمایی به

نگارنده امیدوار است که در آیندهای نزدیک متنی را در این خصوص

ارتفاع سد وابسته است .تغییر ارتفاع سد در حضور گاز احیایی منفی است

ارائه دهد و در حال حاضر ،خواننده عالقهمند را به مطالعه مراجع [-37

و از اینرو ،مشابه حسگرهای مقاومتی ،حضور گاز باعث افزایش جریان

 ]40و مراجع ارائه شده در آنها توصیه مینماید.

الكتریكی میگردد .بههمین دلیل ،در بسیاری از متون ،این دو نوع

در اواخر دهه ،1980با پیدایش زمینهی دیگری در ادبیات بویایی با

عملكرد متفاوت حسگری از هم تمییز داده نشدهاند .به خاطر این

عنوان "بینی الكترونیكی"  ،اهمیت حسگرهای گاز و وسعت کاربردهای

وابستگی نمایی ،حسگرهای دیودی از حساسیت باالتری نسبت به

بالقوه آنها بیش از پیش مشخص شد [ .]41در این زمینه ،هدف تقلید از

حسگر های مقاومتی برخوردار هستند و از اینرو اخیراً مورد توجه بیشتر

ساختار بویایی پستانداران است [ .]43،42در سامانه بویایی پستانداران از

محققین قرار گرفتهاند .از این گروه ،حسگرهای مبتنی به اتصال اکسید

میلیونها حسگر گاز بصورت همزمان برای شناسایی گاز هدف استفاده

تیتانیوم با فلزات نجیب توجه بیشتری را به خود جلب کرده است [-21

میگردد .از اینرو ،استفاده از آرایههای حسگر گاز بهطور وسیعی وارد

.]26

9

متون پژوهشی و حتی صنایع مربوط به آشكارسازی و شناسایی گاز
4

اولین تالشها در زمینه حسگرهای الكتروشیمیایی گاز در سال

گردید .در حال حاضر ،آرایههای مورد بررسی ،به دو دسته مجازی و

 1963توسط گوتو 5و همكارانش گزارش شده است .آنها نشان دادند

حقیقی تقسیم میشوند (نویسنده مقاالت متعددی را در خصوص دسته

که یک سلول الكتروشیمیا یی ،متشكل از دو الكترود فلزی از دو جنس

اول ارائه کرده است [ .)]47-44اگرچه فعالیتهای پژوهشی بسیاری در

متفاوت و یک الكترولیت جامد ،نیروی محرکهی پایداری را تولید می-

زمینه آرایههای حسگری گاز متمرکز است ،هنوز امكانات عملی در این

کند که مرتبط به فشار جزئی اکسیژن در محیط است .نشان داده شد که با

زمینه با فاصله زیادی از نیازهای بازار عقب است .این نیازها به سرعت

اندازهگیری اختالف پتانسیل بهوجود آمده بین این دو الكترود میتوان

گستردهتر میشوند و کارهای بیشتر نظری و عملی را طلب میکنند( .فقط

تراکم گاز اکسیژن را در محیط آشكار نمود .در سال  ،1976برپایه این

امكانات ناشی از نصب یک بینی الكترونیكی قابل اطمینان را روی تلفن

ساختار ،شرکت بوش 6حسگری را به بازار ارائه نمود که ترکیب بهینهی

موبایل تجسم کنید؛ مجسم کنید که خانم خانهداری تازه بودن ماهی،

سوخت و اکسیژن را در کاربراتور اتومبیل تعیین مینمود .از آن سال ،این

سبزی و یا کیفیت زعفران را با استفاده از حسگر نصب شده روی تلفن

حسگرهای گاز ،که به حسگر  7λمشهور شدند ،بصورت وسیعی در

موبایل خود بررسی کند) .پوشش متن حاضر ،محدود به ساختارهای تک
حسگری است و شامل آرایههای حسگری نمیشود .آرایههای حسگری

1

Super sensitive
Schottky diode
3
K. ITo
4
Electrochemical sensors
5
K. S. Goto
6
Bosch
7
lambda
2
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در این متن فقط به عنوان مصرف کنندههای حسگرهای گاز مطرح
هستند.

Chem-FET
Electronic nose
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 -2کاربردهای حسگرهای گاز و بينی

محصول و  ]55،54[ ...به کار گرفته میشوند .علیرغم وجود صنایع

الکترونيکی

بزرگ نفت و پتروشیمی در کشور ،نویسنده هنوز متن مدونی را در

هرجا که نیازی برای احساس و تشخیص گاز و بو وجود دارد ،کاربردی
از حسگر گاز قابل تصور است .ابتدای کار ،نیاز به ابزاری برای هشدار در
مورد حضور گازهای سمی و خطرناک در محیط کار بوده است .لیكن،
با توسعه دانش و فن ساخت حسگرهای گاز ،نیازهای صنعتی و خانگی
دیگری بهتدریج مطرح و به لیست نیازها افزوده شدند .این لیست به
سرعت بلندتر میشود؛ مثالً ،از چند سال قبل ،نیاز به تشخیص بیماریهای
خطرناک ریوی از طریق تشخیص بوی برخی ترکیبات فرار در نفس ،یا
تعیین هویت اشخاص از طریق بوی عرق (کاری که شامه سگ به راحتی
قادر به انجام است) و  ...به این لیست اضافه گردیدهاند [ .]49،48بلندتر
شدن این لیست نیاز ،محرک اصلی تحقیق و توسعه در زمینه حسگرهای
گاز و بینی الكترونیكی بوده است.
هماکنون ،در اکثر کشورها ،نصب حسگرهای تشخیص مونوکسید-
کربن و متان در منازل ،فروشگاهها و کارگاهها و تست منظم ادواری آن-
ها اجباری است .همچنین ،نصب حسگرهای مناسب برای سنجش سطح
تراکم سایر گازهای قابل احتراق و خطرناک مانند هیدروژن و کنترل
منظم آنها در محلهای واجد شرایط ضروری اعالم شده است .اکثر این
کاربردها با استفاده از یک یا چند حسگر در هر موقعیت اغناء میشود ،اما
مجموع تعداد حسگر استفاده شده در یک مجتمع مسكونی پنجاه
واحدی ،به چند صد عدد بالغ میشود که بهصورت یک شبكه امنیت
ساختمان را بهعهده میگیرند .با اینهمه ،در حال حاضر ،بزرگترین
مصرف کننده حسگر گاز ،صنایع اتومبیل سازی است [ .]50حجم این
مصرف نیز ،به دلیل دقیقتر شدن استانداردهای وضع شده روی چگونگی
مصرف سوخت ،کنترل گازهای آالینده و هوشمند شدن اتومبیلها ،به
سرعت در حال رشد است .حسگرهای بهکار رفته در اتومبیلها بیشتر از
نوع الكتروشیمیایی میباشند [ ]28ولی با تغییر نوع نیازها ،بحث استفاده از
انواع دیگر نیز مطرح میباشد .متأسفانه ،با وجود اینکه مقدار مصرف
گاز بر نفر در ایران در باالترین سطح جهان است ،هنوز نصب
آشكارسازهای  COو  CH4در کشور ما نه مرسوم است و نه اجباری ،و
به همین دلیل ساالنه جمع قابل مالحظهای از هموطنان ،خصوصاً در فصل
زمستان ،جان میبازند .صنایع اتومبیلسازی ایران نیز ده سالی است که به
نصب حسگرگاز روی اتومبیلهای ساخت داخل پرداخته است .با وجود
اینكه طی این مدت عالقه گروهی از پژوهشگران منجر به فراهم سازی
پشتوانه پژوهشی الزم برای تولید صنعتی این قطعات در داخل کشور شده
است [ ،]53-51هنوز هم صنعت ساخت اتومبیل در ایران از حسگر گاز
ساخت خارج استفاده میکند .صنایع پتروشیمی نیز از مصرف کنندگان
عمده حسگرهای گاز هستند .در این صنایع حسگرهای گاز و آرایههای
حسگری برای کنترل کیفیت محصول نهایی ،کنترل کیفیت خوراک
واحدهای مختلف ،امنیت محیط کار ،نشت احتمالی گاز ،تعیین سطح
گازهای گوگردی در مراحل مختلف و محیطهای متفاوت ،دستهبندی
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 1393

خصوص حسگرهای گاز مورد نیاز این صنایع و محل تامین آنها قرائت
نكرده است.
در کاربردهای جدیدتر و پیچیدهتر ،حسگرهای گاز بهصورت
اجزای آرایههای حسگری بهکار میروند .در این کاربردها ،حسگرهای
گاز به مثابه گیرندههای بویایی عمل میکنند .صنایع غذایی در حال
حاضر عمدهترین مصرفکننده این آشكارسازهای بویایی میباشند
[ .]57،56بوی مواد غذایی فاکتور کیفی مهم و معیار انتخاب آنها توسط
مصرفکننده است .مضافاً ،با تحلیل بوی مواد غذایی میتوان اطالعاتی
در مورد تازگی ،کیفیت ،آلودگی ،افزودنیها و نوع مواد اولیه استفاده
شده بهدست آورد .آشكارسازهای بویایی برای کنترل فرآیند فرآوری و
طبخ مواد غذایی نیز استفاده میشود .در این زمینه ،بیشترین پژوهشها بر
روی محصوالت لبنی ،گوشت و ماهی ،قهوه ،چای ،روغنیهای خوراکی
و سرکه انجام شده است .در صنایع لبنی ،از بینی الكترونیكی برای
شناسایی و تشخیص تازگی شیر ،تشخیص محصوالت طبیعی از مصنوعی
و تشخیص فساد در مواد اولیه استفاده شده است [ .]59،58در زمینه
گوشت ،میتوان به کاربردها در تشخیص فساد ،کنترل کیفیت،
دستهبندی انواع گوشت ،تشخیص تازگی گوشت ،تشخیص تازگی ماهی
و کنترل کیفیت ماهی اشاره نمود [ .]62-60مثالها در زمینه تحلیل بوی
قهوه و چای ،شامل تشخیص تولید کننده قهوه ،تشخیص رسیده بودن
قهوه ،تشخیص مرغوبیت چای و تعیین زمان تخمیر بهینه چای است
[ .]64،63در زمینه روغنهای خوراکی بیشترین تحقیق بر روی روغن
زیتون انجام شده است .کنترل کیفیت روغنهای خوراکی ،آشكارسازی
افزودنیهای تقلبی و دستهبندی انواع روغن از جمله کاربردها در این
زمینه است [ .]65از دیگر کاربردهای حسگرهای گاز در صنایع غذایی،
میتوان به دستهبندی انواع سرکه ،تشخیص فساد چیپس ،پایش تغییر
تدریجی کیفیت قارچ ،بررسی تغییر کیفیت تخم مرغ ،دستهبندی انواع
عسل ،شناسایی محل تولید عسل ،پایش بوی ناشی از مراحل مختلف
پخت نان و خودکار کردن فرآیند پخت مواد غذایی اشاره نمود [-66
 .]69تولیدکنندگان انواع نوشیدنی نیز از عالقهمندان اصلی انواع حسگر-
های گاز میباشد .با تحلیل بوی نوشیدنیها ،میتوان اطالعاتی را در
مورد کیفیت ،هویت تولید کننده ،محتویات ،تازگی و نوع این
محصوالت بهدست آورد .تشخیص تازگی آبمیوه ،تشخیص آب انگور از
انگور تخمیر شده ،دستهبندی ماءالشعیر ،تشخیص نوع افزودنیهای
طعمدهنده ،سنجش عمر نوشیدنی ،دستهبندی انواع نوشیدنیها و تشخیص
ترکیبات بودار در آب از کاربردهای گزارش شده حسگرهای گاز در
این زمینه میباشد [ .]73-70اخیراً ،در ایران نیز صنایع غذایی به تكاپوی
استفاده از چنین سامانههای حسگری افتادهاند و در چند سال اخیر
مراجعات مكرری را از صنایع آبمیوه و نوشابهسازی برای پایش کیفیت،
از صنایع عرقیات و اسانس گیری برای کنترل کیفیت و از صنعت بزرگ
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زعفران برای عیارزنی محصول به "آزمایشگاه خواص الكترونیكی مواد"

1

تشخیص آمونیاک و کلروفرم در آب ،پایش گازهای ساطع شده از محل

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شاهد بودهایم که حاکی از این

بازیافت آب ،بررسی کیفیت آب آشامیدنی و تشخیص آلودگیها در

عالقه میباشد.

رودخانهها ازجمله این کاربردها هستند [.]96-94

صنایع کشاورزی نیز به انحای مختلف نیازمند حسگرهای گاز

کاربردهای نظامی بینی الكترونیكی نیز از اهمیت باالیی برخوردارند،
2

هستند .بوی محصوالت کشاورزی حاوی اطالعات ارزشمندی در مورد

تا حدی که ناتو ( ، )NATOاز ابتدای کار ،یكی از حامیان اصلی پروژه

رسیده بودن ،تازگی ،کیفیت و نوع آنها است .مهمترین کارهای

توسعه بینی الكترونیكی بوده است .کاربردها عمدتاً از دو دسته کشف

پژوهشی در این خصوص بر روی میوهها ،سبزیجات ،غالت و تعیین

مواد منفجره و آشكارسازی سریع گازهای سمی میباشند .خواننده

سالمت درختها و نوع کود انجام شده است .در زمینه میوهها ،میتوان به

عالقهمند به مقاالت مروری موجود [ ]99-97مراجعه نماید.

بررسی تازگی آناناس ،پایش فرآیند خشک کردن انگور ،تعیین کیفیت

در زمینه رباتیک ،از حسگر گاز و آرایههای حسگری برای تجهیز

هلو ،دستهبندی انواع مختلف زردآلو ،تشخیص ضایعات سیب و تعیین

ربات به حس بویایی استفاده میشود .رباتهای مجهز به حس شامه

میزان رسیده بودن میوهها اشاره نمود [ .]76-74در زمینه گیاهان ،میتوان

میتوانند برای دنبال کردن رد بوها و پیدا کردن محل انتشار بو مورد

به تشخیص بیماری درختها ،بررسی سالمت گیاهان در گلخانه ،کنترل

استفاده قرار گیرند [ .]100اهمیت استفاده از چنین رباتهایی در سفینه-

کیفیت گیاهان دارویی ،تشخیص نوع زعفران ،تشخیص آلودگی

های فضایی برای تشخیص محل نشت گاز آمونیاک یا تشخیص آغاز

گوجهفرنگی و سیبزمینی و سنجش کیفیت گوجهفرنگی اشاره نمود

آتشسوزی مورد بحث و تست عملی قرار گرفته است .به دلیل اهمیت

[ .]80-77در زمینه غالت ،از حسگرهای گاز برای دستهبندی انواع برنج،

باالی این ابزار در ایمنی سفینههای فضایی ،سازمان فضایی اروپا و ناسا

4

تشخیص ضایعات ذرت ،تشخیص آلودگیهای قارچی غالت ،بررسی

از حامیان توسعه شامه مصنوعی هستند [.]101

3

کیفیت گندم و دستهبندی انواع جو استفاده شده است [ .]83-81کنترل

بیش از بیست سال است که ،همانند آنچه که دائماً بر روی صدا و

فرآیند تولید کود ،آشكارسازی گازهای ناشی از کود و کنترل هوای

تصویر صورت میگیرد ،نیاز به ابزاری برای ثبت ،کد گذاری و مقایسه

مرغداریها از دیگر کاربردهای حسگرهای گاز و بینی الكترونیكی در

بوها و ابزار دیگری برای بازتولید آنها بر اساس اطالعات عددی احساس

کشاورزی و دامداری است [.]85،84

میشود .قسمت اول این سناریو مدتهاست که عملی گردیده است و

پزشكی و دامپزشكی از زمینههای جذاب حسگرهای گاز و بینی

اکنون اطالعات مربوط به احساس بو با دقت مورد نیاز ،بصورت

الكترونیكی است .با تحلیل بوی بدن ،بافتها ،تومورها و هوای بازدم

مجموعهای از اعداد قابل ثبت و مقایسه با مجموعههای عددی دیگر ،می-

میتوان اطالعات زیادی را در مورد سالمت بدن بهدست آورد .بر اساس

باشد (این کار به طور مستمر توسط نگارنده و همكاران در دانشگاه

این اطالعات ،میتوان برخی از بیماریها را در مراحل اولیه شناسایی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی صورت میگیرد [ .)]47-44لیكن

کرد .تشخیص بیماریهای ریوی با تحلیل هوای بازدم ،تشخیص دیابت بر

قسمت دوم ،یعنی بازسازی بو براساس اطالعات عددی ،اشكال سخت-

اساس سطح تراکم استون در هوای بازدم ،استفاده از مجموع این دادهها

افزاری دارد و علیرغم تالشها [ ،]104-102راهی عملی برای آن

برای تشخیص ناراحتی کلیوی ،شناسایی باکتریهای بیماریزا ،تشخیص

پیشنهاد نگردیده است .مشكل اصلی این است که احساس بو هنوز به

سرطان مجاری ادرار ،تشخیص باکتریهای بیماریهای گوش و حلق و

تعداد اندکی بوی ساده قابل تجزیه نیست و لذا زمینه سنتز احساس بو،

بینی و لثه و دندان و تشخیص نوع باکتری کشت داده شده از جمله این

مشابه سنتز احساس رنگ براساس سه رنگ پایه ،هنوز نیازمند ورود

کاربردها هستند [ .]90-86،49،48با تحلیل بازدم میتوان اعتیاد افراد به

پژوهشگران باهوش و تازه نفس است.

سیگار ،الكل یا مواد مخدر را تشخیص داد [ .]92،91در ایران نیز طی دو
سال اخیر شاهد ابراز عالقه پژوهشگران به کاربرد حسگر گاز و سامانه-
ه ای بویایی در زمینه پایش فرآیند کشت باکتری و سعی در تشخیص سل
گاوی در مراحل اولیه بودهایم [.]93
پایش پارامترهای کیفی محیط زیست از گستردهترین زمینه برای

 -3مفاهيم پایه و تعاریف
در این قسمت ،بعضی از کلید واژههای مربوط به حسگر گاز که در
ادبیات مربوطه پیوسته تكرار میشود ،تعریف شده مختصراً تشریح می-
شوند.

کاربرد حسگرهای گاز است .برای بررسی کیفیت محیط و آشكارسازی

در یک حسگر گاز ،تعامل مولكولهای گاز هدف با ساختار

انواع آلودگیها در آب ،خاک یا هوا انواع مختلفی از حسگرها بهکار

حسگر ،یک یا چند مشخصه فیزیكی حسگر (جرم ،رسانایی ،ظرفیت

میروند .تشخیص آلودگیهای خاک ،آشكارسازی میزان بوهای

خازنی )... ،را تغییر میدهد .با تبدیل این تغییرات به سیگنال الكتریكی،

نامطبوع محیط ،تحلیل بوی ساطع شده از کودهای شیمیایی ،بررسی بوها

پاسخ حسگر به گاز مورد نظر حاصل میشود [ .]105بنابراین ،در ساده-

در محل دفن زباله ،آشكارسازی کپکهای تشكیل شده در ساختمانها،
)Electronic Material Labratory (EML
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ترین سامانه حسگری ،تراکم مولكولهای گاز هدف تنها ورودی سامانه

اشباع حسگر :همچنانکه در شكل1ج مشهود است ،پاسخ حسگر

حسگری و پاسخ حسگر تنها خروجی آن است (شكل1الف) .لیكن در

حداکثر تا سطح معینی با افزایش گاز هدف باال میرود .این سطح پاسخ

عمل همیشه پاسخ به گاز هدف تحت تاثیر پارامترهای محیطی متعدد

و تراکم گاز هدف را پاسخ و تراکم گاز اشباع میگوییم.
2

دیگری قرار میگیرد .این عوامل بعضاً قابل برآورد و در برخی موارد

حد تشخيص  :کمترین سطح از تراکم گاز هدف است که توسط

اثرشان در پاسخ حسگر قابل جبران است .تغییر دما و رطوبت نسبی محیط

حسگر قابل تشخیص است .این حد به نوع گاز هدف و بسیاری از عوامل

روی پاسخ ،در خیلی از موارد قابل مالحظه است و میتواند باعث اشتباه

دیگر وابسته است.
3

در آشكارسازی گردد .با پایش سطح رطوبت و دمای محیط میتوان با

بازه پویا  :بازهای از تراکم گاز هدف است که تغییر تراکم گاز در

روشهای نرمافزاری اثر این این عوامل را در پاسخ حسگر دهها بار کمتر

این بازه منجر به تغییر قابل مالحظه در پاسخ شود .بازه پویای هر حسگر

نمود .جبران موفق این دو عامل در پاسخهای تک حسگر گاز اولین بار

گاز محدوده تراکمی بین حد تشخیص و تراکم اشباع آن است

در  EMLصورت گرفته است [ .]106برخی دیگر از عوامل ناخواسته هم

(شكل1ج).

اساساً قابل شناسایی و جبران نیستند و این عوامل در برخی از مدلسازیها

حساسيت :به شیب منحنی تغییرات پاسخ حسگر برحسب تراکم

جمعاً بهصورت نویز در نظر گرفته میشوند .بهعنوان مثال ،فرض کنید که

گاز (شكل1ج) حساسیت گفته میشود .به دلیل غیر خطی بودن این

هدف ،تشخیص گاز مونوکسید کربن است .در عمل ،پاسخ تحت تاثیر

منحنی ،مقدار حساسیت وابسته به سطح تراکم گاز است .حساسیت در

پارامترهای دیگری نظیر رطوبت و دما نیز قرار گرفته تغییر میکند؛ این

تراکم اشباع تقریباً به صفر میرسد.

تغییر با برآورد سطح تغییرات دما و رطوبت قابل جبران است .لیكن،

زمان پاسخ :زمانی است که طی آن پاسخ حسگر از سطح مبنا به

حضور احتمالی گاز موثر دیگری در سطح تراکمی متغیر ،یا تغییر فشار

 90درصد پاسخ مانا صعود میکند ،به شرط این که ورود گاز به طور

نسبی اکسیژن در محیط نیز میتواند پاسخ را تغییر داده در امر

ناگهانی صورت گرفته باشد .زمان پاسخ یک حسگر به نوع گاز هدف نیز

آشكارسازی تداخل ایجاد کند .البته ،آثار این عوامل نیز توسط حسگر-

وابسته است.

های دیگری قابل برآورد و تا اندازهای قابل جبران است .اما ،حسگرهای

زمان بازیافت  :زمانی است که طی آن پاسخ حسگر ،پس از رفع

اضافه شده نیز مسائل مشابهی دارند و نتیجتاً الزم میشود که جمع عوامل

ناگهانی گاز ،از سطح پاسخ مانا تا  10درصد باالی سطح مبنا کاهش می-

جبران نشده را بصورت نویز در مدل حسگر بپذیریم.

یابد .زمان بازیافت به نوع گاز هدف و تراکم آن نیز بستگی دارد .در اکثر

وقتی حسگر گازی وارد محیط حاوی گاز هدف میگردد ،پاسخ آن،
مثالً بهصورت هدایت الكتریكی حساسه یا پتانسیل نقطهای از مدار،
افزایش یافته ،پس از زمانی ،به پایداری میرسد (شكل1ب) .با خروج
حسگر از آن محیط و برگشت آن به محیط مرجع ،پاسخ حسگر بهتدریج
به سطح مبنا 1باز میگردد [ .]21براساس این رفتار حسگر (شكل1ب)،
پارمترهای زیر تعریف میگردد:
سطح مبنا :پاسخ حسگر گاز ،پس از ایست طوالنی در محیط
مرجع (مثالً هوای تمییز) ،سطح مبنای آن را تعیین میکند .سطح مبنا می-
تواند براساس هدایت ،مقاومت ،اختالف پتانسیل یا جریان تعریف گردد.
در شكل1ب و ج این سطح با  G0نشان داده شده است.
پاسخ مانا :پاسخ حسگر ،پس از ایستادن طوالنی در محیطی حاوی

4

حسگرهای گاز زمان پاسخ با زمان بازیافت برابر نیست.
انتخابگری :5توانایی حسگر برای آشكارسازی انتخابی یک یا چند
گاز معین است .هیچ حسگر گازی به تنهایی انتخابگر کامل نیست .مثالً
حسگرهای اکسید فلزی عمالً به اکثر قریب به اتفاق گازهای احیایی
پاسخ میدهند .انتخابگری نسبی در حسگرها بر حسب تفاوت حساسیت
به گازهای مختلف قابل تعریف و استفاده میباشد.
رانش :6به تغییر تدریجی پاسخ حسگر به سطح معینی از گاز هدف
رانش گفته میشود .معموالً ،رانش در جهت کاهش پاسخ صورت می-
گیرد و غیر قابل بازگشت است .به دلیل رانش ،نهتنها پاسخ بلكه تمام
پارامترهای مهم حسگر بهصورت برگشت ناپذیری بهتدریج تغییر می-
کنند .رانش به علت تغییرات تدریجی در ساختار الیه حساس حسگر در

مقدار معینی از گاز هدف ،پاسخ مانا آن را به شرایط مذکور تعیین می-

اثر عوامل فیزیكی و شیمیایی صورت میگیرد و غیر قابل بازگشت است.

کند .بدیهی است که پاسخ مانا به تراکم گاز هدف وابسته است .این

تفجوشی 7تدریجی مواد سرامیكی در ساختار الیه حساس از اهم این

وابستگی عموماً غیر خطی است .نمونهای از این وابستگی در شكل1ج

عوامل است.

نشان داده شده است.
پاسخ گذرا :نحوه تغییر پاسخ حسگر از سطح مبنا تا پاسخ مانا را
پاسخ گذرای حسگر میگوییم ،مشروط براینکه تغییر محیط حسگر ،از
محیط مرجع به محیط حاوی گاز هدف ،ناگهانی صورت گرفته باشد
(شكل1ب).
Baseline
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 1393

1

2

Detection limit
Dynamic range
4
Recovery time
5
Selectivity
6
Drift
7
Sintering
3

Journal of Control, Vol. 8, No. 3, Fall 2014

7

حسگرهای گاز :مبانی ،کاربرد و صنعت آینده
فرامرز حسینبابایی

متفاوت است و دو محیط توسط یک پل هادی یون بههم متصل گردیده-

عمرمفيد :به بازه زمانی گفته میشود که طی آن به دلیل رانش،

اند .نوع اخیر برای درک ساختار حسگر گاز مورد نظر مناسب میباشد.

پاسخ حسگر به تراکم معینی از گاز هدف به سطح غیر قابل قبولی کاهش

پاسخ
گاز وارد

گاز خارج

نویز

Gj

سیگنال الکتریکی

حسگر گاز

اتمسفر آلوده
G0
به گاز هدف
زمان

tre

(الف)

t2

tri

0

(ب)
پاسخ
Gs

Gl
G0

بازه پویا
تراکم گاز هدف

pd

ps
(ج)

شكل ( -1الف) دیاگرام جعبهای سادهترین سامانه حسگری گاز؛ (ب) دیاگرام نوعی یک سیكل کامل پاسخ گذرا ،مانا
و بازیافت یک حسگر گاز نوعی؛ (ج) وابستگی پاسخ مانا به تراکم گاز هدف.
می یابد .واضح است که عمر مفید یک حسگر برای وظایف و شرایط

حسگر الكتروشیمیایی گاز متشكل از دو الكترود فلزی همجنس

کاری مختلف ،متفاوت خواهد بود .عمر مفید اکثر حسگرهای گاز کمتر

(مثالً پالتین) است که بر سطح یک دیسک سرامیكی (الكترولیت جامد)

از یک سال کار مداوم است.

نشانده شدهاند .در یک طرف ،الكترو د پالتینی در محیط مرجع قرار دارد

با توجه به تعاریف ارائه شده ،حسگر گازی مطلوب است که

و در طرف دیگر ،محیط حاوی گاز هدف با الكترود پالتین دوم در

حساسیت ،گستره پویا ،انتخابگری و طول عمر باالیی داشته باشد ،از

تماس است .اختالف پتانسیل اندازهگیری شده بین دو الكترود پالتینی به

سوی دیگر ،داشتن زمانهای پاسخ و بازیافت کوتاه ،حد تشخیص پایین

اختالف ترکیب محیط مرجع و محیط مورد تست وابسته میباشد .این

و رانش کم نیز برای یک حسگر مورد توجه میباشد [.]109-107

حسگرها به دو نوع پتانسیومتریک و آمپرمتریک تقسیم میشوند و عمدتاً
بهعنوان حسگر اکسیژن یا حسگر  λبهکار میروند .سادهترین ساختار
استفاده شده برای حسگر اکسیژن از نوع پتانسیومتریک میباشد و در

 -4حسگرهای الکتروشيميایی گاز
سلول الكتروشیمیایی 1افزاری است که انرژی شیمیایی را به انرژی
الكتریكی و برعكس تبدیل میکند .در شكل 2قدیمیترین وسادهترین
نوع این افزارها ،پیل گالوانی ،2نمایش داده شده است .این افزار شامل دو
الكترود فلزی غیر همجنس است که درون یک مایع هادی یون
(الكترولیت) قرارگرفتهاند .در این افزار ،اختالف پتانسیل شیمیایی دو فلز
نسبت به الكترولیت ،بهصورت اختالف پتانسیل الكتریكی بین دو الكترود
فلزی خود را نمایش میدهد (شكل2الف) .صورت دیگری از این پیل در
شكل2ب نمایش داده شده است که در آن از دو الكترود همجنس
استفاده شده است ولی غلظت یا نوع الكترولیت در همسایگی الكترودها
Electrochemical cells
Galvanic cell
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1

شكل3الف نمایش داده شده است .در این ساختار از اکسید زیرکونیوم و
ترکیبات آن بهعنوان الكترولیت جامد استفاده میگردد و الكترودها از
جنس پالتین میباشند .این ساختار ،تحمل دمایی و شیمیایی الزم را برای
تحمل گازهای خروجی از موتور اتومبیل و شرایط سخت شیمیایی را
داراست .محیط مرجع در این حسگرها میتواند از طریق اتصال به هوای
تمییز تامین گردد (شكل3ب) .جایگزین ارجح ،استفاده از مواد سرامیكی
با فشار اکسیژن معین در دمای کار حسگر میباشد و در این صورت،
محفظه مرجع آببندی شده میباشد (شكل3ج) .در حال حاضر،
پرمصرفترین حسگرهای پتانسیومتریک ،حسگرهای ( λشكل )4هستند.
این حسگرها به طور گسترده برای کنترل نسبت هوا به سوخت ،از طریق
پایش ترکیب گازهای خروجی از موتور خودروها استفاده میشود.

2
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خروجی حسگر به کنترل کننده ورودیهای موتور داده میشود تا اینکه

شكل -2طرحواره سلول گالوانی با دو الكترودهای (الف) غیر همجنس؛

موتور در حالت بهینهای نزدیک به نسبت استوکیومتری 1هوا به سوخت

(ب) همجنس.

کار کند .این حسگر توسط گازهای خروجی به دمای مناسب عملكرد
الکترودها

خود میرسد و نیازی به گرمکن مجزا ندارد .بههمین دلیل ،در مدتی که
حسگر به دمای بهینه خود نرسیده است ،کنترل از طریق دیگری صورت
G

میگیرد .زمان الزم برای رسیدن به دمای کار بهینه حسگرهای  λاز چند
کاهش یافته است [ .]110،28کار پژوهشی جهتدار و هدفمندی در
در دانشكده فنی دانشگاه تهران انجام شده است و در حال حاضر دانش

G

G

هدایت یونی

G
G

فنی ساخت این حسگر در داخل کشور در دسترس است [.]53-51

الکترولیت جامد

G

حسگرهای شیمیایی نوع آمپرمتریک ،در سادهترین شكل ،ساختاری

G

G
G
G G
G
G
G
G

گاز مرجع

خصوص سازوکار ساختار حسگرهای گاز الكتروشیمیایی پتانسیومتریک

محیط مورد آزمون

دقیقه در مدل های ده سال قبل به کسری از دقیقه در مدلهای جدید

G
G

مشابه انواع پتانسیومتریک دارند (شكل .)5در این نوع حسگر ،اکسیژن
به وسیله اعمال یک پتانسیل ثابت خارجی بین دو الكترود پالتین ،ازیک

ولتمتر

طرف الكترولیت جامد به طرف دیگر پمپ میشود .نتیجه این پمپاژ ،یک

(الف)

طرف الكترولیت جامد به طرف دیگر پمپ میشود .نتیجه این پمپاژ ،یک
جریان یونی ناشی از یونهای اکسیژن درون الكترولیت زیرکونیایی
O2

مس

الکترولیت

ee
e
ee e
ee
2+
e
روی
Zn
e

2+

Cu

O
2-

O

O2
O2

2-

O
2-

O2

O

2-

O

هوا (گاز مرجع)

ولتمتر
ee
ee e
e
e
e
e
e

محیط مورد آزمون

کاتد

آند

2-

ZrO2

O2

ولتمتر
(الف)

(ب)
الکترودهای متخلخل

ولتمتر
Electrolyte
ee
ee e
e
e
e
e
e
مس

سد متخلخل
غلظت زیاد

غلظت کم

2+

2+

Cu

Cu

گاز مرجع

ee
e
ee e
ee
e
مس
e

ریزگرمکن

(ج)

(ب)

شكل( -3الف) طرحواره یک حسگر الكتروشیمیایی گاز از نوع پتانسیو-
متریک؛ (ب) طرحواره سادهترین حسگر الكتروشیمیایی اکسیژن؛ (ج)
حسگر الكتروشیمیایی گاز با محفظهی مرجع آببندی شده.
Stoichiometric
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گاز خارج شده از موتور

اتصاالت مکانیکی

لوله اگزوز
الکترولیت جامد

اتصاالت الکتریکی
الکترودهای متخلخل
ولتمتر

حجم بستهی مرجع

شكل-4طرحواره یک حسگر  λاز نوع پتانسیومتریک.

O
2

سوراخ
نفوذ
فاصله هوایی

آمپرمتر

منبع تغذیه
الکترودها

شكل-5طرحواره یک حسگر  λاز نوع آمپرمتریک.
می باشد .با داشتن محیط مرجعی حاوی فشار نسبی ثابتی از اکسیژن،
شدت پمپاژ اکسیژن و در نتیجه شدت جریان عبور کرده از مدار ،وابسته
به فشار نسبی اکسیژن در محیط مورد تست خواهد بود .اندازهگیری
جریان مدار ،براساس اطالعات مربوط به کالیبراسیون حسگر ،فشار نسبی
اکسیژن را در محیط مورد مطالعه نتیجه میدهد [ .]111در نوع جدیدتری
از این حسگرها ،برای پایش دقیقتر نسبت سوخت به هوا در اتومبیل ،از
ترکیب یک سلول پتانسیومتریک و یک سلول آمپرمتریک استفاده شده
است [ .] 28ارجحیت اصلی این نوع حسگر الكتروشیمیایی عدم نیاز آن به
محیط مرجع است .از حسگرهای الكتروشیمیایی عالوهبر سنجش میزان
اکسیژن ،برای آشكارسازی گازهای دیگری مانند هیدروژن ،مونوکسید
کربن ،سولفید هیدروژن و آمونیاک نیز استفاده شده است [ .]110برای
اطالعات بیشتر در زمینه حسگرهای الكتروشیمیایی به مراجع []112،111
مراجعه شود.

مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 1393

 -5حسگرهای نوری گاز
کارکرد این حسگرهای گاز عمدتاً بر پایه تغییر ویژگیهای نوری محیط
بر اثر حضور گاز هدف یا به دلیل تغییر ویژگیهای نوری سطح خاصی
از حسگر بهدلیل جذب مولكولهای گاز هدف استوار است .مثالً محیط
حاوی گاز هدف ،فوتون با طول موج خاصی را بهطور انتخابی جذب
میکند و میزان این جذب وابسته به غلظت گاز هدف در محیط است
[ .]113اطالعات مربوط به طول موجهای مربوط به گازهای مختلف در
پایگاههای داده مربوط در دسترس است [ .]114طرحواره ساختار یک
حسگر گاز فروسرخ که براساس طیف جذبی اتمسفر کار میکند ،در
شكل 6نشانداده شده است .این حسگر شامل سه بخش اصلی منبع اشعه-
ی فروسرخ ،محفظهی گاز و آشكارساز است .منبع ،نور فروسرخ با طیف
وسیعی را تولید می کند که شامل طول موج قابل جذب توسط گاز هدف
نیز میباشد .در صورتی که محفظه حاوی گاز هدف باشد ،آن طول موج
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فرامرز حسینبابایی
ورود گاز مرجع
فیلتر نوری

منبع نور فروسرخ
پردازنده

حسگر نور

جداساز
و لنز

محفظه گاز
خروجی

ورود گاز هدف

شكل-6طرحواره یک حسگر نوری گاز که براساس تغییر ضریب شكست نور بهدلیل حضو گاز هدف کار میکند.

خاص بیشتر جذب میشود .مشخص شدن طول موج و مقدار این جذب

نرمافزار پیچیده برای آشكارسازی و شناسایی گاز ،گرانی و طول عمر

توسط آشكارساز منجر به تعیین نوع و میزان گاز هدف در محفظه می-

نسبتاً کوتاه پوششهای حساس به گاز از نقاط ضعف این حسگرها به

گردد .از مزایای اصلی این حسگرها کارکرد آنها در دمای اتاق و عدم

حساب میآید [.]117

تعامل مستقیم آشكار کننده با ملكولهای گاز است که آنها را برای
پایش طوالنی مدت گاز مناسب میسازد .عالوهبراین ،این حسگرها
حساسیتی بسیار انتخابی دارند و برای شناسایی مولكول خاصی در یک
مخلوط پیچیده گازی مناسب میباشند .این سامانههای حسگری به دلیل
دارا بودن قطعات ظریف نوری گران بوده بهراحتی قابل حمل نیستند
[.]116،115
در انواع دیگری از حسگرهای نوری گاز ،از تكنولوژی فیبر نوری
استفاده میشود (شكل .)7این دسته از حسگرهای نوری ازساختارها و
سازوکارهای آشكارسازی متفاوتی سود میجویند .در نوع نشان داده
شده در شكل ،7غالف قسمتی از فیبر نوری برداشته شده و به جای آن از
نوعی رنگ دانه فلورسنت 1پوشیده شده است .تعامل مولكولهای گاز
هدف با رنگ دانهها باعث تغییر تابع تبدیل فیبر در آن ناحیه میگردد.
آشكارسازی این تغییرات توسط حسگر نوری مستقر در خروجی فیبر ،با
استفاده از نرمافزارهای مناسب ،میتواند به حضور گاز هدف در محیط
مرتبط شود .این حسگر میتواند ناحیه وسیعی را پوشش دهد؛ وسعت
ناحیه پوشش داده شده به طول قسمت حساس شده فیبر ارتباط دارد.
پاسخ سریع ،کارکرد در دمای اتاق و قابلیت کار در حضور اغتشاشات
الكترومغناطیسی از ارجحیتهای این حسگر است .نیاز به سخت افزار و

فرض کنید که یک مقاومت الكتریكی توان ثابتی را بهصورت گرما از
دست میدهد .در حالت ایستا ،همه توان مصرف شده به محیط اطراف
منتقل میشود .در این حالت ،دمای سطحی مقاومت به پارامترهای
متعددی وابسته است .یكی از مهمترین این پارامترها ضریب هدایت
حرارتی محیط است .در توان ثابت ،هرچه ضریب هدایت حرارتی محیط
کاهش یابد ،دمای سطح مقاومت باالتر میرود .این تغییر دما به نوبه خود
باعث تغییر مقاومت الكتریكی میگردد .تعیین اندازه این تغییر میتواند
منجر به آشكارسازی تغییر ترکیب یا تغییر فشار محیط اطراف گردد .به
مقاومتی که براساس تغییر دمای نقطه کار به سنجش محیطی بپردازد
عموماً پلیستور 2میگوییم .انواع متعددی از پلیستورها بهعنوان حسگر گاز
مورد استفاده قرار میگیرد که رایجترین آنها پلیستورهای کاتالیستی
است .حسگرهای کاتالیتی 3عمدتاً برای آشكارسازی گازهای اشتعالپذیر
مورد استفاده قرار میگیرند .در این پلیستورها ،تغییر مقاومت ناشی از
تغییرات دمایی است که عمدتاً در نتیجه سوختن گاز هدف در سطح
پلیستور صورت میگیرد .دمای کار این پلیستورها پایینتر از نقطه اشتعال
گاز هدف است و عمل اشتعال به کمک ذرات کاتالیزوری که در سطح
پلیستور تعبیه شده است انجام میشود .در نوع دقیقتری از این حسگرها،

جاذب گاز

هسته فیبر نوری

-6پليستورها

آشكارسازی گاز براساس مقایسه مقاومت الكتریكی یا دمای دو افزارهی
با و بدون کاتالیزور صورت میگیرید .بدینترتیب اثر تغییر سایر پارامتر-

نور خروجی
(پاسخ)

های محیطی ،مثل تغییر رطوبت یا دمای محیط ،در پاسخ حذف میشود.

نور
ورودی

غالف

تامین دمای نقطه کار در این حسگرها توسط عبور جریان الكتریكی از

مولکولهای گاز هدف

خود الیه حساس صورت میگیرد .پلیستورهایی که برای کار در اگزوز
اتومبیل طراحی میشوند نیاز به گرمكن ندارند.

شكل-7طرحواره حسگر فیبر نوری گاز.
Dye
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در شكل 8طرحواره یک حسگر گاز پلیستوری ارائه شده است .این

( ،)SiO2لیتیم نیوبات ( ،)LiNbO3لیتیم تانتاالت ( )LiTaO3یا اکسید

حسگرشامل دو مقاومت همشكل اکسید فلزی است که به همراه

روی ( ،) ZnOو دو الكترود فلزی مستقر در سطوح مقابل ،تشكیل می-

ریزگرمكنهای خود بر روی یک زیر پایه آلومینایی مجتمع شده اند.

شوند .بدنه پیزوالكتریک معموالً دارای ضخامتی در حدود  0.1 mmو

سطح یكی از دو مقاومت مذکور با ذرات پالتین آرایش شده است که

قطری حدود  10 mmمیباشد .طرحواره این افزار در شكل9الف نشان

اکسیداسیون گاز هدف را در دمای کار ممكن میسازد .تفاوت دمای این

داده شده است که در آن الیه جاذب مولكولهای گاز هدف نیز روی

دو مقاومت باعث تفاوت مقاومتها میگردد .این عدم تقارن در یک پل

یكی از قاعدههای بدنه پیزوالكتریک مشاهده میشود .این ساختار

آشكار شده به تراکم گاز هدف مرتبط میشود .این حسگرها حضور

مكانیكی-الكتریكی دارای فرکانس تشدید معینی است که توسط

تمام گازهای قابل اشتع ال را ،عمالً ،بدون تمایز آشكار میسازند ،حد

پارامترهای مكانیكی و الكتریكی آن تعیین میشود .با اتصال الكترودهای

آشكارسازی خوبی ندارند ،توان الكتریكی نسبتاً زیادی را مصرف می-

فلزی به مدار نوسانساز مناسب ،افزاره با فرکانس تشدید خود نوسان می-

کنند و در دمای باال کار میکنند .وجود این معایب مصرف پلیستورها را

کند .درحضور گاز هدف ،با جذب مولكولهای گاز به سطح جاذب،

بهتدریج کاهش میدهد .لیكن بهدلیل تكنولوژی ساخت جا افتاده و قابل

افزایش جرم افزاره باعث کاهش فرکانس نوسان میگردد .مقدار تغییر

اعتماد ،و شناخت کاربران ،این دسته حسگرهای گاز هنوز مورد استفاده

فرکانس بر حسب هرتز با مقدار تغییرجرم کریستال و در نتیجه تراکم

میباشند [.]119،118،115

گاز در محیط مرتبط است .این ارتباط غیرخطی است و برای گازهای
هدف و مواد جاذب مختلف متفاوت است .تعیین این ارتباط براساس

سیم پالتین
نمونه با کاتالیزور

تجارب قبلی و کالیبراسیون اولیه صورت میگیرد .فرکانس کاری این

سطح
کاتالیزوری

نوع از حسگرهای گاز حدود  10 MHZاست [ .]122،121اصول
کارکرد ادوات  GAS MEMSپیزوالكتریكی نیز مشابه شرح فوق است،

نمونه بدون کاتالیزور

با این تفاوت که ساختار نوسانگر در مقیاس میكرومتری است و از شكل
هندسی متفاوتی برخوردار میباشد .در شكل9ب طرحواره یک حسگر
گاز از این نوع ارائه شده است.
در حسگرهای گاز  ،SAWالكترودهای فلزی هر دو در یک سمت
زیرپایه پیزوالكتریک قرار دارند .همچنانکه در شكل9ج نشان داده شده
است ،یک زوج الكترود شانهای 4نقش فرستنده امواج سطحی را دارند و
امواج صوتی را در سطح زیرپایه پخش میکنند .زوج الكترود دیگری در

شكل-8طرحواره یک حسگر گاز پلیستوری [.]119

فاصله معینی از فرستنده قرار گرفته امواج مذکور را دریافت میکند .الیه
جاذب گاز در سطح زیرپایه ،بین فرستنده و گیرنده نشانده شده است ،به-
گونه ای که امواج صوتی در مسیر خود از فرستنده به گیرنده از آن عبور

 -7حسگرهای پيزوالکتریکی گاز
در انواع متعددی از حسگرهای گاز از اثر پیزوالكتریک برای

میکنند .ویژگیهای سیگنال دریافت شده توسط گیرنده با حضور گاز

آشكارسازی حضور گاز هدف استفاده میشود .لیكن واقعیت این است،

هدف و جذب آن روی الیه جاذب تغییر کرده آشكار میشود .بهعنوان

که در این ادوات ،ماده پیزوالكتریک تعامل مستقیم با مولكولهای گاز

مثال ،با جذب گاز هدف ،سرعت انتشار موج صوتی درسطح تغییر می-

هدف ندارد .جذب گاز معموالً توسط الیه مجزایی که بر سطح بدنه

کند و این تغییر منجر به تغییر فاز سیگنال دریافتی توسط گیرنده میشود.

پیزوالكتریک نشسته است صورت میگیرد و باعث تغییر ویژگیهای

جذب گاز در الیه جاذب پدیدهای سطحی است و انتشار امواج نیز در

مكانیكی افزاره میگردد .جاذب گاز معموالً الیه نازکی است از یک

این دسته از حسگرها عمدتاً در سطح (تا عمق چند طولموج از سطح)

ماده آلی که به روشهای مختلفی روی پایه پیزوالكتریک نشانده میشود.

صورت می پذیرد ،و از اینرو ،حساسیت بیشتر و آستانه آشكارسازی بهتر

حسگرهای گاز پیزوالكتریک به سه دسته اصلی -ریزترازوها ،1ادوات

حسگرهای گاز پیزوالكتریكی امواج سطحی نسبت به ریزترازوها قابل

امواج سطحی  2SAWو  MEMSگازی 3تعلق دارند [.]120،117

درک است .فرکانس کار ادوات موج سطحی نیز باالتر از ریزترازوها

حسگرهای گاز مبتنی بر ریزترازوها ساختار سادهای دارند .این

است و حدود  100مگاهرتز میباشد [.]123،120

ادوات از یک بدنه دیسكی شكل پیزوالكتریک ،معموالً از جنس کوارتز

Microbalance
Surface Acoustic Wave
Gas Micro Electromechanical Systems
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جاذب گاز
جاذب گاز

الکترود فوقانی
الیه نازک
پیزوالکتریک

الکترود فوقانی

الکترود تحتانی

الکترود تحتانی
دیسک کوارتز

دیاکسید
سیلیکن

زیرپایه
سیلیکانی
(ب)

(الف)

موج سطحی

الکترودهای شانهای
فرستنده

الکترودهای شانهای
گیرنده
زیرپایه پیزوالکتریک
(ج)

شكل  -9انواع حسگر پیزوالكتریكی گاز( ،الف) ریزترازو؛ (ب) ممز گازی؛ (ج) موج سطحی.

حسگرهای پیزوالكتریكی با انواع متعددی از مواد جاذب میتوانند

در دمای کار ،منجر به تغییر مقاومت الكتریكی میشود .با حذف گاز

پوشش داده شوند و به همین دلیل تقریباً حساس به همهی گازها هستند.

هدف از محیط ،قسمت حساس به گاز به حالت اولیه خود برگشته

این حسگرها کوچک و ارزان بوده در میان انواع حسگرهای گاز از

مقاومت به سطح مبنا برمیگردد .اندازهگیری این تغییر مقاومت ،با استفاده

انعطاف بیشتری در طراحی و انتخابگری برخوردارند ،بهطوریكه یک

از یک مدار الكترونیكی ساده ،منجر به آشكارسازی گاز هدف میشود

آرایه حسگری برای ساخت بینی الكترونیكی را میتوان بر مبنای

[.]124،116،11،9

میكروترازوهای همسان ،فقط با نشانش مواد جاذب متفاوت به وجود

طرحواره یک نمونه حسگر مقاومتی گاز در شكل 10ارائه شده

آورد .ارجحیت دیگر این حسگرهای گاز ،کارکرد آنها در دمای اتاق

است .اجزای اصلی این حسگر عبارتند از بدنه یا الیه نیمههادی حساس

است .ضعف اصلی حسگرهای گاز پیزوالكتریكی تداخل شدید پارامتر-

به گاز ،زیرپایه عایق ،ریزگرمكن و الكترودهای فلزی .زیرپایه معموالً از

های محیطی مثل دما و رطوبت در پاسخ آنها میباشد .تغییر دما ،با تغییر

یک تراشه آلومینایی با ابعاد چند میلیمتر و ضخامت چند دهم میلیمتر

ضریب االستیسیته ماده پیزوالكتریكی و سازوکار جذب گاز در ماده

است .نیمههادی حساس به گاز به روشهای مرسوم الیهنشانی (الیه

جاذب ،باعث تغییر عملكرد حسگر میشود .تغییر رطوبت نیز میتواند به-

نازک یا الیه ضخیم) بر سطح زیرپایه نشانده شده است .مقاومت

طور قابل مالحظهای روی مكانیزم جذب گاز و سطح مبنای حسگر تاثیر

الكتریكی پرتوانی به عنوان ریزگرمکن بر سمت دیگر زیرپایه نشانده شده

بگذارد [.]117،116

است؛ با عبور جریان الكتریكی از ریزگرمکن زیرپایه گرم شده به دمای

با توجه به در دسترس بودن و ارزانی زیرپایههای پیزوالكتریک،

کار بهینه حسگر میرسد .دو زوج الكترود فلزی ،یک زوج برای اتصال

تعجب برانگیز است که هنوز گزارشی پژوهشی در زمینه حسگرهای

بدنه حساس به مدار الكترونیكی و یک زوج برای تامین توان ریزگرم-

پیزوالكتریكی گاز در ایران ارائه نشده است .به نظر نویسنده ،علت اصلی

کن ،نیز با استفاده از تكنولوژی فیلم ضخیم یا تكنولوژی فیلم نازک

این است که مقدمات پیزوالكتریسیتی دربرنامه مهندسی برق و مهندسی

نشانده شده به پایههای اتصال به بیرون متصل میگردند (شكل)10

مكانیک کشور مدنظر قرار نگرفته است ،و این مورد ،ترغیب دانشجویان

[.]46،11

تحصیالت تكمیلی به انتخاب موضوع تحقیق در این زمینه را دشوار می-
سازد.

حسگرهای مقاومتی گاز با داشتن ساختار ساده ،ارزانی ،حساسیت
باال به گازهای مختلف و آشكارسازی گستره وسیعی از گازهای سمی و
اشتعال پذیر برای بسیاری از کاربردهای صنعتی و خانگی مورد عالقه

-8حسگرهای مقاومتی گاز
یكی از انواع پرکاربرد حسگرهای گاز ،حسگر مقاومتی گاز است .در

هستند .از سوی دیگر انتخابگری پایین و دمای کار باال (در حسگرهای
مقاومتی مبتنی بر نیمههادیهای اکسیدی) و طول عمر پایین (در

این حسگرها ،واکنش مولكولهای گاز هدف با قسمت حساس حسگر
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 1393
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حالتهای تعادل در شرایط مختلف محیطی و ساختاری ،در اکثر مراجع
مربوط قابل دسترس است [.]130-128

الیه حساس

در حسگرهای گاز اکسید فلزی ،سازوکار احساس گاز اساساً برپایه

الکترود فلزی

سیم اتصال

تعامل بدنه حساس با گاز اکسیژن موجود در محیط استوار است .برای این
تعامل صور متفاوتی را میتوان بیان کرد که عمالً قابل تقسیم به دو
سازوکار اصلی "بطنی" 3و سطحی هستند [:]21

زیرپایه
ریزگرمکن

الف) :تغییر فشار جزئی اکسیژن در محیط اطراف باعث تغییر چگالی
تهی جای در بطن یک بدنه تک بلور اکسید فلز و در نتیجه تغییر ضریب
هدایت الكتریكی آن میشود .کاهش چگالی تهیجای اکسیژن با ازدیاد

شكل-10طرحواره یک حسگر مقاومتی گاز [.]44

فشار جزئی اکسیژن در محیط اطراف براساس اصل شاتولیه 4قابل درک
است .این تغییر هدایت از تغییر ضریب هدایت در تمام بدنه دانه 5های

حسگرهای مبتنی بر نیمههادیهای ارگانیكی) از معایب این حسگرها می-

الیه پلیکریستال حادث میشود .این سازوکار ،بهدلیل آهسته بودن نفوذ

باشد [.]126،125،116

اکسیژن در ساختار کریستال ،در دمای اتاق بسیار کند است و رسیدن به

در حال حاضر دو دسته از حسگرهای مقاومتی گاز مورد استفاده و

چگالی تعادل ممكن است ساعتها طول بكشد .بههمین دلیل،

پژوهش قرار دارند .در ادامه به بررسی بیشتر این دو دسته میپردازیم.

آشكارسازی اکسیژن توسط این سازوکار در دماهای باالتر از  500درجه
سانتیگراد قابل اجرا است .این سازوکار کامالً برگشتپذیر است و

 -9حسگرهای مقاومتی گاز مبتنی بر نيمه-

ضریب هدایت بدنه اکسیدی ،پس از بازگشت فشار اکسیژن به مقدار

هادیهای اکسيد فلزی

اول ،به سطح تعادل اولیه بر میگردد .در شكل ،11منحنی تغییرات

در حال حاضر ،گستره وسیعی از گازهای اشتعالپذیر و سمی( ازجمله
مونوکسید کربن ،متان ،خانوده الكلها ،هیدروژن) ،و بسیاری دیگر از
گازها و بوهای ساده و مرکب عمدتاً توسط حسگرهای مقاومتی گاز
مبتنی بر نیمههادیهای اکسید فلزی آشكار میشود .اکسید قلع اولین و
در حال حاضر رایجترین ماده حساس مورد استفاده در حسگرهای گاز
تجاری است که از حدود دهه  1970تاکنون بهطور پیوسته در بازار
حضور داشته است .اکسیدهای پرمصرف دیگر اکسید روی و اکسید
تیتانیوم میباشند [.]127
نیمههادیهای اکسید فلزی اکثراً بهدلیل پهنای نوار انرژی ممنوعشان
دربسیاری از موارد بهعنوان عایق بهکار گرفته میشوند .لیكن ،در اکثر
اکسیدهای فلزی فراوانی تهیجای 1اکسیژن در ساختار کریستالی باعث
خروج ترکیب از نسبتهای استوکیومتریک 2میگردد .مثالً SnO2
معموالً به دلیل فراوانی تهیجای اکسیژن بهصورت  SnO2-δدر میآید
که  δعددی است مثبت و بزرگی آن بستگی به شرایط محیطی دارد.
وجود تهیجای اکسیژن باالنس توزیع الكترونها را در نوارهای مجاز
انرژی بهم زده حالتهایی را در نوار ممنوعه نزدیک نوار هدایت ایجاد
میکند .حالتهای بهوجود آمده در نوار ممنوعه مشابه حالتهای مربوط
به ناخالصیهای دهنده در نیمههادیهای خانواده  III-Vعمل میکنند .در
دمای اتاق این حالتها یونیزه شده باعث حضور الكترون در نوار هدایت
و باال رفتن ضریب هدایت کریستال میگردند .فیزیک فرآیند فوق در

شكل-11منحنی تغییرات ضریب هدایت الكتریكی  TiO2در دمای
 1273کلوین برحسب فشار جزئی اکسیژن ،منحنیها توسط گروههای
مختلف پژوهشگر ارائه شده است [.]131

پنجاه سال گذشته مورد مطالعه بوده است و نتایج کمی در خصوص

Vacancy
Stoichiometric ratios
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ضریب هدایت الكتریكی اکسید تیتانیوم بر حسب تغییر فشار جزئی

حسگر گاز را تعیین میکند [ .]152-150ارتباط کمی ضخامت الیه

اکسیژن ،به دست آمده توسط محققان مختلف ،ارائه شده است .نتیجه این

حساس با حساسیت شیمیایی-مقاومتی حسگر ساخته شده از آن محاسبه

است که سازوکار بطنی عمالً فقط برای آشكارسازی تغییر فشار جزئی

گردیده نشان داده شده است که در اکثر موارد با نازکتر شدن الیه،

اکسیژن آنهم در دماهای باال مناسب است.

حساسیت به گاز حسگر باال میرود [ .]153همینطور مشخص شده است

ب) :تعامل سطحی گاز با سطح موثر مواد پلیکریستال سازوکار اصلی

که ضریب تخلخل بیشتر نیز باعث افزایش حساسیت میگردد

آشكارسازی حضور گاز هدف است .در مواد پلیکریستال ناقل بار باید

[ .]155،154هر دو پدیده فوق به آسانی قابل لمس هستند زیرا که

درفاصله بین دو الكترود از تعداد زیادی ریزدانههای کریستالی و مرز بین

ضخامت کمتر و تخلخل بیشتر تماس توده معینی از اکسید فلز را با مالء

آنها عبور کند .برای عبور از هر "مرز دانه" 1ناقل بار باید به انرژی

گازی اطراف بیشتر میکنند .همین نتیجه علت استفاده از الیههای ماده

پتانسیل بین دو دانه همسایه غلبه کند .این سد در اکسیدهای فلزی،

حساس به جای بدنههای مثالً استوانهای یا مكعبی را مشخص میکند.

خصوصاً به دلیل جذب اکسیژن به سطح دانهها ،تشكیل میشود .دشواری
عبور از این سد قسمت قابل مالحظهای از مقاومت الكتریكی اندازهگیری
شده بین دو الكترود را باعث میشود .گاز هدف ،در دمای کار حسگر،

اکسیژن جذب شده روی سطح

O2

ناحیه تخلیه

اکسیژن سطحی دانههای کریستال را کاهش داده باعث کاهش سد
پتانسیل بین دانهای و در نتیجه کاهش مقاومت الكتریكی بدنه میگردد

دانه

مرز دانه

(شكل .)12این کاهش مقاومت بهعنوان پاسخ حسگر به حضور گاز
هدف ثبت میشود .سازوکار سطحی نیز در دمای اتاق کند است و به-
همین دلیل برای استفاده عملی از این سازوکار آشكارسازی ،دمای کار
حسگر حدود  300درجه سانتیگراد انتخاب میگردد .اکثر حسگرهای

qV

حرکت الکترونها

گاز مقاومتی تجاری از این سازوکار آشكارسازی سود میبرند.
درشكل 13طرحواره و تصویر یک حسگر مقاومتی گاز تجاری ارائه شده
است.

در حضور هوا

اگرچه دو سازوکار بطنی و سطحی طبیعتاً متفاوت بوده از اصول
متفاوت فیزیكی-شیمیایی سرچشمه میگیرند ،هر دو سازوکار بهطور

CO2

CO

همزمان دریک حسگر مقاومتی گاز اتفاق میافتد .شدت و ضعف هر
کدام از این سازوکارها بستگی به دمای کار حسگر دارد و مجموع آنها
بزرگی پاسخ حسگر را تعیین میکند .روابط حاکم بر دو فرآیند در
مراجع [ ]138-132مورد بحث قرار گرفته است .در مراجع [ ]23،21نیز
نگارنده از جمع کردن بزرگی دو سازوکار رابطهی سادهای را برای
محاسبه مقدار پاسخ شیمیایی-مقاومتی ارائه کرده است.
فیلمهای اکسید فلزی به روشهای متفاوت شیمیایی و فیزیكی بر
روی زیرپایههای عایق الیه نشانی میشوند .بهعنوان مثال میتوان به

سد پتانسیل در مرز
دانه

qV

روشهای متعدد الیهنشانی مانند نشانش سل ژل ،]141-139[ 2اسپری
پیرولیز ،]144-142[ 3اسپین کوتینگ ،]145[ 4الیهنشانی شیمیای از فاز
بخار ،]146[ 5الیهنشانی به کمک تبخیر حرارتی ،]147[ 6اشعه الكترونی

در حضور مونوکسید کربن

7

[ ]148و انواع کندوپاش ] 149[ 8اشاره کرد .روش نشانش و پارامترهای
فرآیند الیهنشانی ،ضخامت و ریزساختار بدنه حساس و ویژگیهای اصلی

شكل -12نمایش کاهش سد انرژی بین دانههای یک اکسید فلز پلی-
کریستال در اثر تعامل با گاز هدف.

1

Grain boundry
Sol-gel
3
Spray pyrolysis
4
Spin coating
5
Chemical vapor deposition
6
Thermal evaporation
7
Electron beam
8
Sputtering
2
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افزودنی به ساختار این اکسیدها صورت میگیرد .این افزودنیها

ریزگرمکن

توری فلزی

حساسیت و انتخابگری حسگر را افزایش داده باعث کاهش زمان پاسخ و

پوشش پالستیکی

دمای کار آنها میشوند .افزودنیها را میتوان به دو دسته حجمی و

سطح حساس

سطحی تقسیم کرد :دسته اول ،مثل آالیش با ناخالصیهای دهنده و

پایه پالستیکی

گیرنده ،به بدنه نیمههادی اضافه میشوند .مثالً آالیش اکسید قلع با

پایههای خروجی

آلومینیوم به عنوان ناخالصی گیرنده باعث کاهش هدایت بدنه شده تاثیر
افزایش هدایت ناشی از گازهای احیایی را ملموستر میسازد .دسته دوم
(الف)

به صورت ذرات فعال روی سطح الیه حساس قرار گرفته تعامل بین گاز و
اکسیژنهای سطحی اکسید فلز را تسهیل مینمایند .بهعنوان مثال آرایش
سطح الیه اکسید قلع با ذرات پالتین ،بهدلیل تسهیل تجزیه مولكول  O2به
اتم های اکسیژن ،سبب ازدیاد اکسیژن جذب شده در سطح الیه و افزایش
مقاومت الكتریكی آن میگردد .در نتیجه ،هم حساسیت مقاومت حسگر
به گاز و هم بازهی دینامیک حسگر افزایش پیدا میکند .ادبیات پژوهشی

(ب)

در خصوص افزودنیها ،خصوصاً آرایش سطحی ،وسیع است و خواننده
عالقه مند به قرائت مقاالت مروری متعدد در این زمینه توصیه میشود

شكل( -13الف) طرحواره و (ب) تصویر یک حسگر گاز مقاومتی

[.]159-157،155،15،11

تجاری مبتنی بر اکسید قلع (.]156[ )FIS-SP3-AQ2

 -10حسگرهای مقاومتی گاز مبتنی بر مواد آلی
حسگرهای گاز در دمای باال و محیطهای آلوده کار میکنند و الزم

مشابه حسگرهای مقاومتی مبتنی بر اکسیدهای فلزی ،این دسته از حسگر-

است که اتصالهای فلزی بكار رفته در آنها از جنس فلزات نجیب باشد.

های گاز نیز براساس تغییر مقاومت الیههای حساس به گاز ،فیلمهای آلی

تعیین رفتار الكترونیكی این اتصالهای فلزی با الیه اکسید از اهمیت

در اثر حضور گاز هدف کار میکنند .لیكن نحوه تاثیر گذاری گاز به

باالیی بر خوردار است و پاسخ حسگر به گاز ،به مقدار قابل مالحظهای

الیه حساس ،با آنچه که در خصوص حسگرهای اکسید فلزی گفته شد،

تحت تاثیر رفتار این اتصالها است .اتصال فلز-اکسید فلز میتواند به

متفاوت است .در عملكرد این حسگرها ،اکسیژن محیط نقشی ندارد ،و

یكی از دو صورت اتصال اهمی و اتصال شاتكی 1باشد .در حالت اخیر،

مولكولهای گاز هدف مستقیماً با سطح الیه آلی ارتباط برقرار میکنند.

حسگر کالً بهصورت دو دیود پشت به پشت و یک مقاومت سری مدل

این ارتباط باعث تغییر پارامترهای الكتریكی مهم الیه حساس مثل چگالی

می شود و پاسخ حسگر به تغییر ترکیب اتمسفر ،نه تنها به حساسیت

ناقل اکثریت یا ضریب تحرک آن شده مقاومت الكتریكی حساسه را

مقاومت الیه اکسید بلكه به حساسیت دیودها نیز بستگی پیدا میکند.

تغییر میدهد .تعامل مولكولهای گاز هدف با سطح حساسه در دمای

بنابراین ،حساسیت دیده شده در این حسگرها دارای دو منشا متفاوت

اتاق صورت میگیرد و برگشتپذیر است و از اینرو ،این حسگرها نیازی

حساسیت مقاومتی-شیمیایی مربوط به الیه اکسید فلزی و حساسیت به

به ریزگرمكن ندارند.

گاز اتصال شاتكی بین اکسید و الكترود میباشد [ .]21در حالیکه در

واکنش شیمیایی مولكول گاز هدف ،مثالً با یک الیه نازک پلیمر

حسگر اهمی حساسیت تنها از حساسیت مقاومتی-شیمیایی الیه اکسید

هادی ،باعث انتقال الكترون از پلیمر به مولكول گاز یا برعكس میشود .با

حادث میشود [.]126،24-21

انتقال الكترون ،تابع کار و ضریب هدایت الكتریكی پلیمر تغییر میکند.

حساسیت حسگرهای ساخته شده با اکسیدهای فلزی خالص زیاد

روند تغییر مقاومت در این حسگر نیز مطابق حسگرهای مقاومتی اکسید

نیست و این سطح از حساسیت برای بسیاری از نیازهای صنعتی و حتی

فلزی است و بستگی به نوع ناقل اکثریت دارد .در پلیمرهای نوع ،p

خانگی کفایت نمی کند .مثالً ضریب هدایت اکسید قلع در بهترین شرایط

حضور گازهای اکسنده ،نظیر  NO2و  ،I2باعث کاهش مقاومت

دمایی و ساختاری در پاسخ به حضور  100 ppmگاز مونوکسید کربن

الكتریكی میگردند و گازهای کاهنده نظیر هیدروژن و آمونیاک ،سبب

کمتر از  25درصد تغییر میکند .برای توسعهی کامل حسگرهای اکسید

افزایش مقاومت الكتریكی میشوند .در پلیمر نوع  nعكس این روند

فلزی نیاز به بهبود مشخصههای آنها (همچون حساسیت ،انتخابگری،

صادق است .معموالً ،عملكرد حساسههای ساخته شده از پلیمرهای نوع

زمان پاسخ و دمای کار) است .افزایش حساسیت با وارد کردن انواع

 Pپایداری بیشتری نسبت به حساسههای ساخته شده از پلیمرهای نوع n
دارند [.]162-160

Schottky contact
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پلیمرهایی که جهت ساخت حساسه حسگرهای مقاومتی مورد

الیه ارگانیکی

استفاده قرار گرفتهاند مشتقاتی از پلیپیرول ،1پلیآنیلین ،2پلیتیوفن، 3
پلیایندول 4یا مخلوطی از آنها هستند .پلیمرهای پلیپیرول و پلیآنیلین
بیش از سایرین مورد مطالعه و استفاده قرار گرفتهاند .هدایت الكتریكی
-5

این پلیمرها پایین است (حدود  )10 S/cmکه البته با آالیش مناسب
قابل افزایش میباشد .تغییر حساب شده غلظت ناخالصی آالینده در
پلیمرها میتواند باعث بهبود ویژگیهای آشكارسازی گاز در آنها شود

زیرپایه

الکترود شانهای

[.]17
طرح واره یک حسگر مقاومتی ساخته شده از مواد آلی در

(الف)

شكل 14الف ارائه شده است .این ساختار اساساً ساده و شبیه ساختار
حسگر اکسید فلزی میباشد ،اما به خاطر کارکرد در دمای اتاق،
ریزگرمكن از ساختار آن حذف شده است .از تكنیکهای مورد استفاده
برای ایجاد فیلمهای پلیمری میتوان به روشهای الكتروشیمیایی ،اسپین
کوتینگ و روشهای مبتنی بر تبخیر فیزیكی اشاره کرد .داشتن ساختاری
ساده ،حساسیت مناسب به مولكولهای گاز ،زمان پاسخ قابل قبول،
مصرف توان اندک ،و مهمتر از همه ،کارکردن در دمای اتاق از مزایای
این نوع حسگرهای مقاومتی میباشند .با این وجود ،عدم پایداری در
مقابل عوامل محیطی ،عمر کوتاه و رانش ،سبب محدودیت استفاده

(ب)

تجاری از این نوع حسگرها شده است .از طرف دیگر ،بهدلیل انتخابی
بودن حساسیت و تعدد انواع ،استفاده از این حسگرها در ساخت آرایه-

شكل ( -14الف) طرحواره ساختار یک حسگر مقاومتی گاز مبتنی به

های تشخیص بو و بینی الكترونیكی به صور گوناگون مد نظر بوده است.

یک پلیمر حساس به گاز []166؛ (ب) تصویر یک آرایه حسگری متشكل

در شكل14ب ،تصویر یک آرایه حسگری تجاری متشكل از  4حسگر

از این نوع حسگرها[.]167

مقاومتی گاز ساخته شده براساس مواد آلی ارائه شده است .علیرغم عمر
مفید کوتاه (بعضاً پس از چند هفته کار نیازمند تعویض میباشند) و قیمت

 -11حسگرهای اثر ميدانی گاز

باال ،به دلیل مجموعه مزایایی که با تكنولوژی موجود بدون جایگزین

این حسگرها ،عمالً ،ترانزیستورهای ماسفت با گیت شناورند .اساس کار

است ،این آرایهها در بینی الكترونیكی نیز مورد استفاده میباشند [ .]17در

این ادوات بر تعامل گاز هدف با فلز گیت یا مواد حساس به گاز نشانده

سال های اخیر ،پژوهش با شدت بیشتری در راستای بهبود نواقص این

شده روی فلز گیت استوار است .این تعامل باعث تغییر تابع کار فلز گیت

حسگرها در جریان است [ .]165-163کار پژوهشی روی ساخت این نوع

شده ولتاژ آستانهی ماسفت را تغییر میدهد .از اینرو دسترسی گاز به

حسگرها در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است [ .]166،37در دانشگاه

سطح گیت ضروری است .در مواردی ،مواد حساس به گاز مستقیماً بر

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،اولین دانشجوی دکتری در تابستان

روی اکسید گیت نشانده شده فلز گیت از ساختار افزاره حذف میشود.

سال  1393از پایان نامه خود در این زمینه دفاع کرد.

چون تعامل مولكولهای گاز با سطح گیت صورت میگیرد ،حساسیت
حسگر متناسب با سطح موثر گیت است .ازاینرو ،تخلخل و ناهمواری
سطح گیت بر حساسیت حسگر میافزاید .همانند حسگرهای مقاومتی
مبتنی بر مواد آلی ،عملكرد این حسگرها نیز بر اساس تعامل یک الیه
حساس با مولكولهای گاز است و ترانزیستور اثر میدانی فقط باعث
تقویت عالئم ناشی از گاز هدف میگردد .شكل 15طرحواره ساختار
یک حسگر گاز از این نوع را نشان میدهد .ساخت این حسگر توسط
روشهای استاندارد فنآوری سیلیكان انجام میشود .فلز گیت عموماً از
فلزات کاتالیزوری از قبیل پالتین ،پاالدیوم و ایریدیوم است که به روش-
1

Polypyrrole
Polyaniline
3
Polythiophene
4
polyindole
2
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ادوات سیلیكانی و یا توسط حداکثر تحمل دمایی مواد آلی روی گیت،

نیست .حسگرهای موجود هرکدام کمبودهایی را از لیست خواستههای

هرکدام کوچكتر باشد ،تعیین میگردد .معموال حسگرهای اثر میدانی در

ساده فوق دارند و پارامترهای کیفی حسگری که امروز برای این کار

گستره دمایی  170-50درجه سانتیگراد کار میکنند و گرمایش آن را

مورد استفاده قرار میگیرد شباهتی به مجموعه خواستههای فوق ندارد.

ریزگرمكن سیلیكانی تامین مینماید [.]117،116

معموال از یک حسگر عمومی اکسید فلزی استفاده میشود که نقطه کار

حسگرهای گاز اثر میدانی ،به دلیل استفاده از فنآوری سیلیكان،

بهینهاش حدود  300درجه سانتیگراد است .مصرف انرژی الكتریكی آن

ابعاد بسیار کوچكی داشته قابلیت تكرارپذیری باالیی در تولید دارند .به

بهطور پیوسته حدود  300 mWاست (یعنی  3عدد باطری قلمی کیفیت

همین دالیل این حسگرها از قیمت پایینتری نیز نسبت به انواع دیگری

متوسط را طی  24ساعت مصرف میکند) ،بنابراین ،انرژی الزم باید از

برخوردارند .این حسگرها قابلیت مجتمع شدن با مدارهای کنترل کننده را

طریق برق شهر تامین گردد .این حسگر حساسیت عمومی دارد و معموالً

دارا می باشند و با استفاده ازآنها مجتمع شدن حسگر و ریزپردازنده روی

به ادوکلن و پاک کننده الک ناخن (استون) بیشتر از  COحساس است!

یک تراشه قابل اجرا میباشد .با این وجود ،این نوع حسگرهای گاز از

عمر مفید آن توسط سازندههای مختلف حدود  6ماه تا یک سال اعالم

رانش در پاسخ و ناپایداری مادهی حساس رنج میبرند .برای درک علت

میشود و لذا ،حتی به فرض بازدید ساالنه ،کارکرد  6ماه دوم پس از

رانش ،ترانزیستور اثر میدانی را مجسم کنید که گیت آن شناور شده

بازدید مورد تایید شرکتهای بیمهگر نخواهد بود.

کامالً در معرض هوا قرار دارد .بهدلیل این نقیصه ،حسگرهای اثر میدانی

لیست خواستهها به سرعت در حال افزایش است :حسگرهایی الزم

قابلیت اتكاء الزم را برای استفاده در کاربردهای حساس ندارند .برای به-

است که در دمای اتاق کار کنند و احتیاج به ریزگرمکن نداشته باشند .در

حداقل رساندن رانش سعی میشود که همه جای تراشه سیلیكانی ،به جز

زمینه تشخیص طبی ،نیاز شدید به حسگرهایی است که بتوانند گازهای
1

سطح گیت حسگر ،با مواد مناسب آببندی گردد .انواع متعددی از

هدف را در مقیاس چند  ppbآشكار سازند .به طور مثال در بازدم انسان

حسگر های اثر میدانی گاز ساخته شده بعضاً به بازار نیز ارائه گردیدهاند.

سالم گاز -1پروپانول وجود ندارد ،در حالیكه در شخص مبتال به سرطان

برای اطالعات بیشتر استفاده از مراجع [ ]169،168توصیه میگردد.

ریه ،تراکم این گاز تا حدود  93 ppbصعود میکند [ ]170و حسگر
گازی با ویژگیهای مناسب به سادگی میتواند افراد را از این نظر غربال

مولکولهای گاز هدف

دیاکسید سیلیکان

کند .برای چنین حسگری ،آستانه تشخیص گاز باید حدود 10 ppb

باشد .ولی این تنها ویژگی الزم نیست ،مهم است که این حسگر ،مثالً گاز
استون و گازهای دیگر را به جای گاز هدف اصلی (-1پروپانول) آشكار

N

الیه ج

نكند ،که چنین اشتباهی میتواند مشكالت عدیدهای را در امر تشخیص
N

اتصاالت فلزی
ذب گاز
سیلیکان

باعث شود .این بدین معنی است که حسگر مورد نظر باید نسبت به -1
پروپانول حساسیت انتخابی داشته باشد و حساسیت آن نسبت به مثالً
آمونیاک یا استون دهها بار یا حتی صدها بار کمتر باشد ،زیرا که حضور
طبیعی استون در بازدم شخص سالم چندین برابر بیشتر از حضور -1
پروپانول است (میزان استون در بازدم انسان سالم میتواند تا حدود 530

شكل -15طرحواره یک حسگر گاز از نوع .MOSFET

 ppbصعود کند) و اشتباه تشخیص استون به جای -1پروپانول در نفس
بازدم شخص مریض ،هر شخص سالمی را بهعنوان نمونه مشكوک به
بیماری ریه کالسهبندی خواهد نمود .مسئلهی اساسی دیگر از آنجا

 -12نيازهای صنعتی و نسل آینده حسگرهای

حادث میشود که بازدم ،حاوی مقدار قابل مالحظهای بخار آب است و

گاز

حسگر مورد بحث نهتنها باید در رطوبت نسبی باالتر از  90درصد به کار

حسگرهای گاز موجود ،نه تنها نیازهای آینده ،بلكه نیازهای حال را

ادامه دهد بلكه باید هوشمندانه اثر ناشی از رطوبت را از آثار مربوط به

اغنا نمیکنند .مثاالً هماکنون نیاز شدید به حسگر گازی است که گاز

گاز هدف جدا سازد .مضافاً ،حسگر مورد نظر ،پس از هر کار تشخیص،

مونوکسیدکربن را در محیطهای مسكونی به طور شبانه روزی پایش کند،

باید در مدت چند دقیقه به وضع اول خود برگردد (بازیابی شود) .البته

آن را با بوی عطر و ادوکلن اشتباه نگیرد ،آستانه تشخیص آن چند برابر

اگر بتوانیم حسگر مورد نظر را با قیمتی کمتر از  3دالر تولید کنیم (!)

کمتر از سطح خطرناک  COباشد ،مصرف توان اندکی داشته باشد (تا

می توانیم از بازیابی صرفنظر کرده حسگر را با نمونه جدید جایگزین

بتوان آن را با باطری مورد استفاده قرار داده اعالم خطر را از قطع برق

کنیم .حتی در حالت اخیر نیز مشكل حل نشده است ،مگر اینکه فرایند

مستقل ساخت) عمر مفیدی حدود پنج سال داشته باشد و قیمت آن از

ساخت حسگر با دقت قابل قبولی تكرارپذیر بوده حساسیت حسگرهای

حدود ده دالر بیشتر نباشد .واقعیت این است که چنین حسگری در بازار
Part Per Billion
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 1393
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تولید شده همسان باشد .در غیر این صورت ،با تعویض هر حساسه ،به

 -13آیندهی علم و تکنولوژی حسگرهای گاز

یک یا چند آزمون جهت کالیبراسیون نیاز خواهیم داشت .واقعیت این

در ایران

است که چنین حسگری فعالً با هیچ قیمتی میسر نیست .اندازهگیریهایی
در این وضع و مقیاس فقط با استفاده از سامانه  GC-MS1امكانپذیر است
که سامانهای پیچیده ،گرانقیمت و حجیم است و استفاده از آن نیازمند
افراد آموزش دیده میباشد (جهت اطالعات بیشتر در خصوص این
سامانه خواننده عالقهمند میتواند به مراجع مربوط مراجعه کند [-171
 .)]173در این خصوص حتی به آرایههای حسگری نیز فعالً نمیتوان امید
بست ،زیرا که حد آشكارسازی آرایهها توسط حد آشكارسازی اجزای
آن تعیین می شود و تكلیف این اجزاء نیز در باال مشخص شد .لیكن
ویژگیهای دیگری چون حساسیت انتخابی ،با حذف اثر تغییرات
محیطی ،از طریق استفاده از آرایهها قابل بهبود است.
مثالی دیگر از نیازهای امروز ،نیاز به به حسگرهای پایش محیطی در
خصوص گاز آمونیاک ( )NH3میباشد .حد استاندارد برای این گاز در
حالت استنشاق پیوسته کمتر از  25 ppmاست (غلظت آمونیاک در
نفس انسان سالم در گستره  0.25-2.9 ppmاست) .هماکنون نمونههای
آزمایشگاهی از حسگرهای مقاومتی آلی با توانایی آشكارسازی چنین
سطوحی از آمونیاک ارائه شده است .لیكن چنین حسگرهایی به رطوبت
هوا ،تغییر دمای محیط و آلوده کنندههای دیگر (مانند بخار اتانول) که در
تراکم باالتری در محیط حضور دارند نیز حساس میباشند .جلوگیری از
اشتباه نیازمند ادغام اطالعات ناشی از این حسگرها با اطالعات حسگر-
های دما ،رطوبت و غیره است که سامانه هوشمندانه از مجموع اطالعات
واصل ،تراکم گاز هدف را استخراج مینماید.
با بیان این مثال ،نیاز به حسگرهای هوشمند گاز نیز مشخص میشود.
حسگرهای هوشمند گاز هماکنون یكی از شاخههای فعال پژوهشی در
حسگرهای گاز است .اساساً ،یكی از زمینههای پرفعالیت در ارتباط با
حسگرهای گاز ،پژوهش روی نرمافزارها وسخت افزارهای فرآوری
دادههای حاصل از پاسخهای حسگرهاست .خصوصاً ،با توجه به بطئی
بودن پیشرفت در ارائه صنعتی ساختارهای جدید حسگری ،عالقه و فشار
اجرایی به این قسمت بیشتر محسوس بوده است .پاسخهای گذرای یک
حسگر گاز حاوی اطالعات زیادی است و بردارهای ویژگی مستخرج از
آنها برای گازهای هدف ،ذاتاً در فضاهای ویژگی بیش از صد بعدی
تعریف میگردند که معموالً عملیات را کند و خطاپذیر میسازند (در
ادبیات مربوط ،به این مقوله "طلسم ابعاد بزرگ" 2اطالق میشود) .کار-
های پژوهشی در این زمینه ،شامل مطالعه روشهای فیلتر کردن اطالعات
فشرده و ادغام اطالعات ،استخراج ویژگیها ،کاهش بعد ،شناسایی الگو،
طبقهبندی ،تعیین خطا ،بهینه سازی و  ...میباشند .در حال حاضر تعداد
مقاالت پژوهشی در خصوص این قسمت کمتر از گزارشهای مربوط به
ساختارهای حسگری نیست [.!]47-44

نیاز مشخص است :ایران با باالترین مصرف سرانه گاز در جهان ،علی
االصول ،باید حائز بیشترین خطرات و لطمات سرانه از این ناحیه نیز باشد.
با استاندارد سازی ایمنی در منازل ،و در نظر گرفتن عمر مفیدی برابر یک
سال برای حسگرهای مقاومتی گاز نوع اکسید فلزی ،نیاز ساالنه به بیش از
بیست میلیون عدد حسگر گاز عمومی (آشكارساز متان و مونوکسید-
کربن) بصورت سرانگشتی محرز میگردد .با فرض قیمت  3دالر بر
قطعه ،فروش ساالنه کارخانه فرضی سازندهی این قطعه بیش از  60میلیون
دالر برآورد میگردد .آزمایشگاههای متعددی در کشور صاحب فن-
آوری ساخت چنین قطعاتی هستند و کارهای با ارزشی در دانشگاه
گیالن ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشگاه صنعتی
مالک اشتر ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه علم و
صنعت ،دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی در حال اجرا است .آغاز کار صنعتی ،بدون اطالع از
تصمیم مراجع ذیربط در خصوص ایمن سازی محیطهای مسكونی
خطرات اقتصادی غیر قابل توجیهی را در بردارد که کمتر از خطر گاز
نیست! و شاید به این دلیل است که صاحبان فنآوری دست به کار نمی-
شوند.
نیاز واضح دیگر کشور ،صنایع خودروسازی است .این مورد بازار
آمادهای را حائز است و انتظار در تصمیمگیری جایز نیست .ایران ساالنه
نزدیک به یک میلیون اتومبیل تولید میکند و فرض بر این است که در
هر اتومبیل حداقل یک حسگر گاز المبدا (بخش )4که قیمتی در حدود
 30دالر دارد (انواع حسگر المبدا در گستره وسیعی از حدود  20دالر تا
باالتر از  200دالر قیمت دارند) ،بهکار رود .در اینصورت ،درک اینکه
بازار آمادهای به حجم بیش از  30میلیون دالر برای حسگر المبدا داریم به
ریاضیات پیشرفته احتیاج ندارد ،لیكن ،در ایران ،بازار مذکور در انحصار
دو خودروساز اصلی کشور میباشد که از ساختار دولتی برخوردارند.
یعنی تولید کننده حسگر المبدا روی ساخت کاالیی سرمایهگذاری
خواهد نمود که عمالً تنها خریدار آن دولت محترم است .خوب یا بد
(؟) ،بستگی به مدیران نصب شده خواهد داشت .ولی اساساً ،صنعتگران
عالقه مند به بازارهایی با مشتریان متعدد و در حال رقابت با یكدیگر
هستند.
نتیجه اینکه نگارنده در حال حاضر زیر ساخت هر دو بازار فوق-
الذکر را نامطمئن میبیند و جهت ورود به یكی از دو صنعت مربوط
منتظر تغییر پارامترهای فوقالذکر میماند .اما ،این نتیجه از ارزش کارهای
پژوهشی در زمینه مربوط نمیکاهد .اینکه در حال حاضر ،با قاطعیت
میتوانیم بگوییم که در خصوص علم و حتی تكنولوژی ساخت حسگر-
های گاز کامالً بهروز هستیم نتیجه با ارزش زحمات پژوهشگران در این
زمینه است.
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